
 

 

  

सर्जिकल स्ट्राईकच ेपरुावे जाहीर करणार नाही 

०१. भारतीय लष्कराकडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच ेपरुावे जाहीर न करण्याचा 

र्नणिय कें द्र सरकारने घतेला आह.े  

 

०२. ह ेपरुावे जाहीर झाल्यास पार्कस्ट्तानी लष्कर अडचणीत येऊ शकते आर्ण आतंरराष्रीय पातळीवरील भारताच्या 

मतु्सद्दरे्िरीच्या प्रयत्नांना खीळ बस ूशकते. त्यामळेु ह ेपरुावे साविजर्नक न करण्याचा र्नणिय सरकारने घतेल्याच ेसमजते.  

 

०३. राजनैर्तक रणनीतीसाठी आम्ही कोणत्याही अमरेरकेसह कोणत्याही दशेावर अवलंबनू नाही. ही भारताची 

जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासनूची रणनीती आह,े इतकेच नव्ह ेअर्लप्तवादही याच धोरणाचा एक भाि होता.  

 

०४. या सर्जिकल स्ट्राईकमळेु प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर येणारी हतबलतेची भावनाही दरू झाली आह.े तसेच 

यार्नर्मत्ताने वेळ पडल्यास भारत र्नवािणीचा पयािय अवलंब ूशकतो आर्ण त्यासाठी सरुक्षायंत्रणांना िरजचेी असणारी 

र्नणियाची स्ट्वायत्तता आर्ण राष्रीय इच्छाशक्ती भारताकडे आह,े असा संदशे जिापयंत पोहचला आह.े 

 

 

४७ वा आतंरराष्रीय र्चत्रपट महोत्सव 

०१. िोवा येथे २० ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान ४७ वा आतंरराष्रीय र्चत्रपट महोत्सव (इटंरनॅशनल र्िल्म िेर्स्ट्टव्हल ऑि 

इरं्डया) संपन्न होत आह.े तसेच या र्चत्रपट महोत्सवासाठी महाराष्र शासनातिे १० मराठी र्चत्रपटांची र्नवड करण्यात 

आली आह.े 

 

०२. िेल्या वर्षी २० ते ३० नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत पणजी येथे पार पडलेल्या ४६ व्या आतंरराष्रीय र्चत्रपट 

महोत्सवासाठी ९ मराठी र्चत्रपटांची राज्य शासनातिे र्नवड करण्यात आली होती. आतंरराष्रीय पातळीवर माकेर्टंि 

करण्यासाठी महाराष्रातनू मराठी र्चत्रपट पाठर्वणारे महाराष्र पर्हलेच राज्य ठरले.  

 

०३. तसेच या महोत्सवात अनेक राष्रीय, आतंरराष्रीय र्नमािते, र्दग्दशिक, समीक्षकांनी तसेच र्चत्रपट रर्सकांनी ह े

र्चत्रपट पार्हले. त्यामळेु मराठी र्चत्रपट आतंरराष्रीय व्यासपीठावर पोहोचण्यास मदत झाली. 

 

०४. िोव्यातील आतंरराष्रीय महोत्सवासाठी २७ र्चत्रपटांच्या परीक्षणानंतर शासनाने नेमलेल्या सर्मतीने १० र्चत्रपट 

र्नवडले. त्यात कटय़ार काळजात घसुली, नटसम्राट, सैराट यांसारख्या प्रर्सद्ध र्चत्रपटांसोबतच नार्शकच ेसहुास भोसले 

र्दग्दर्शित कोती या र्चत्रपटाचाही समावेश आह.े  
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०५. ततृीयपंथीयांच्या बालपणावर आधाररत हा र्चत्रपट असनू आजपयंत र्वर्वध महोत्सवांमध्ये परीक्षकांकडून या 

र्चत्रपटाच ेकौतकु झाले आह.े आतापयंत र्वर्वध राष्रीय-आतंरराष्रीय र्चत्रपट महोत्सवांसाठी र्नवड झालेल्या 

‘कोती’च्या र्शरपेचात हा एक मानाचा तरुा खोवल्याच ेमानले जात आह.े 

 

०६. मािील वर्षी िोव्यातच झालेल्या आतंरराष्रीय र्चत्रपट महोत्सवात ‘इरं्डयन पॅनोरमा’ र्वभािातील स्ट्पधेसाठीही या 

र्चत्रपटाची र्नवड झाली होती.कान्स येथे नकुत्याच झालेल्या आतंरराष्रीय र्चत्रपट महोत्सवातील स्ट्पधाित्मक 

र्वभािासाठी मराठी भार्षतेील केवळ कोती या एकमेव र्चत्रपटाची र्नवड झाली होती.  

 

०७. कोती र्चत्रपटाने यार्शवाय र्दल्लीतील एज्यकेुशनल एक्सस्ट्पो टीव्हीच्या वतीने आयोर्जत महोत्सवात परीक्षकांच्या 

पसंतीच ेदादासाहबे िाळके पाररतोर्र्षक, कोल्हापरूमधील संस्ट्कृती कलादपिण संस्ट्थेच्या वतीने आयोर्जत मायमराठी 

महोत्सवात सवोत्कृष्ट र्चत्रपटाच ेपाररतोर्र्षक पटकार्वले आह.े सहुास भोसले र्दग्दर्शित कोती या र्चत्रपटाच ेर्डसेंबरमध्ये 

प्रदशिन केले जाणार आह.े 

 

०८. यार्शवाय या महोत्सवातील ‘र्िल्म बझार’ या र्वभािासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ररंिण, हलाल आर्ण वक्रतुंड 

महाकाय ह ेतीन मराठी र्चत्रपट राज्य शासनाच्या वतीने पाठर्वण्यात आले होते. 

 

 

तेलंिणात २१ नवीन र्जल्ह े

आधं्र प्रदशेच ेर्वभाजन होऊन तेलंिण राज्याची र्नर्मिती दोन वर्षांपवूी झाली. मिंळवारी मखु्यमतं्री चदं्रशखेर राव यांनी 

नवीन २१ र्जल््ांची घोर्षणा केली. यामळेु राज्यात आता एकूण ३१ र्जल्ह ेझाले आहते. आधं्र प्रदशेच ेर्वभाजन होऊन 

तेलंिण ह ेदशेातील २९ वे राज्य म्हणनू २ जनू २०१४ रोजी उदयास आले आह.े 

 

 

िॅलॅक्ससी नोट ७ च ेउत्पादन बंद 

 

सॅमसंि इलेक्सरॉर्नक्ससने आपले प्रचर्लत उत्पादन 'िॅलेक्ससी नोट 7'च ेउत्पादन आर्ण र्वक्री कायमची थांबर्वण्याचा र्नणिय 

घतेला आह.े खराब दजािमळेु अनेक स्ट्माटििोन माघारी बोलर्वण्यात आल्याने ब्रडँच्या प्रर्तष्ठेला धक्सका पोचला 

आह.े काही र्डव्हाईसेसना आि लािल्याची घटना घडल्यानंतर िेल्या मर्हन्यात कंपनीने २५ लाख िॅलके्ससी नोट माघारी 

बोलार्वण्याची घोर्षणा केली होती.  
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डॉ. नयनज्योत लार्हरी यांना जॉन एि. ररचडि परुस्ट्कार 

०१. इर्तहासाच्या नामवंत प्राध्यापक आर्ण परुातत्त्व के्षत्रातील र्वद्वान डॉ. नयनज्योत लार्हरी यांच्या 'अशोका इन 

एन्शन्ट इरं्डया' या बहुचर्चित पसु्ट्तकाला २०१६ चा जॉन एि ररचडड िस परुस्ट्कार जाहीर झाला आह.े 

 

०२. अमरेरकन र्हस्ट्टरी असोर्सएशनतिे (एएचए) दरवर्षी दर्क्षण आर्शयाई इर्तहासावरील पसु्ट्तकाला हा परुस्ट्कार र्दला 

जातो. 

 

०३. प्रा. लार्हरी यांचा जन्म ३ माचि १९६० रोजी र्दल्लीत झाला. र्दल्ली र्वद्यापीठातनू त्यांनी इर्तहास र्वर्षयात 

पदव्यतु्तर पदवी आर्ण डॉक्सटरेट र्मळवली. सध्या प्रा. लार्हरी ्ा हरयाणातील अशोका र्वद्यापीठात कायिरत आहते. 

 

०४. आसाममधील प्राचीन स्ट्थळांर्वर्षयी त्यांनी केलेले संशोधन मलूिामी स्ट्वरूपाच ेमानले जाते.सम्राट अशोकावरील 

परुस्ट्कारप्राप्त पसु्ट्तकासाठीही त्यांनी भरपरू पररश्रम घेतले, प्रवास केला आर्ण अनेक ऐर्तहार्सक दस्ट्तावेजांचा बारकाईने 

अभ्यास केला. परुातत्त्व के्षत्रातील त्यांच ेअजोड काम लक्षात घऊेन इन्िोर्सस िाउंडेशनने २०१३ मध्ये त्यांना ५५ 

लाखांचा परुस्ट्कार दऊेन िौरवले होते. 

 

 

डॉ. रजनीश कुमार यांना तरुण वैज्ञार्नक परुस्ट्कार 

०१. डॉ. रजनीश कुमार यांना नॅशनल अ ॅकॅडमी ऑि सायन्सेस (नासी) व स्ट्कॉप्स यांचा तरुण वैज्ञार्नक परुस्ट्कार जाहीर 

झाला आह.े अर्भनव संशोधन करणाऱ्या तरुण संशोधकांना हा परुस्ट्कार र्दला जातो.  

 

०२. मध्य प्रदशेातल्या र्संिरौली या छोटय़ा िावात त्यांच ेप्राथर्मक र्शक्षण झाले. नंतर पढुील र्शक्षणासाठी ते रायपरूला 

आले. कुमार यांनी २००३ मध्ये इरं्डयन इर्न्स्ट्टटय़टू ऑि सायन्सेस या बंिळुरूच्या संस्ट्थेतनू स्ट्नातकोत्तर पदवी घतेली, 

तर कॅनडातील र्ब्रर्टश कोलंर्बया र्वद्यापीठातनू रसायन अर्भयांर्त्रकीत पीएच.डी. केली.  

 

०३. २०१० मध्ये ते पणु्याच्या राष्रीय रासायर्नक प्रयोिशाळेत दाखल झाले. पीएनएएस, जेएसीएस, यांसारख्या अनेक 

नामवंत र्नयतकार्लकांत त्यांच ेशोधर्नबंध प्रर्सद्ध झाले आहते. त्यातील सवाित जास्ट्त अभ्यासल्या िेलेल्या तीन 

शोधर्नबंधांसाठी त्यांना याआधी एक परुस्ट्कार र्मळाला होता. कॅनडातील नॅशनल रीसचि कौर्न्सलच ेते िेलो 

आहते.सध्या ते पणु्याच्या राष्रीय रासायर्नक प्रयोिशाळेत काम करतात.  

 

०४. नॅचरल िॅस हायडे्रटडसमध्ये अडकलेला र्मथेन बाहरे काढण्याच ेतंत्रज्ञान र्वकर्सत केल्याने त्यांना हा परुस्ट्कार जाहीर 

झाला आह.े अनेक कंपन्यांशी संलग्न राहून डॉ. कुमार यांनी िॅस हायडे्रटडसच ेरेणवीय पातळीवर संशोधन केले आह.े  
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०५. त्यांच ेसंशोधन नेहमीच्या चौकटीबाहरेच ेआह ेत्यात ऊजाि व पाणी यावर लक्ष कें र्द्रत केलेले आह.े हायडे्रटडसमधनू 

काढलेला र्मथेन हा अपारंपररक जीवाश्म इधंन मानला जातो, हायडे्रटडसमधील र्मथेनच ेमोठे साठे भारतात आहते. 

त्यामळेु पढुील शभंर वर्षांची ऊजाि िरज भाि ूशकते असे त्यांनी सांर्ितले.  

 

०६. र्वज्ञानात संशोधनाची पे्ररणा त्यांना इरं्डयन इर्न्स्ट्टटय़टू ऑि सायन्सेस या बंिळुरूच्या संस्ट्थेत अभ्यास करीत 

असताना र्मळाली, कारण तेथील र्शक्षण दजेदार आह.े काबिन डायॉक्ससाइड पकडणे व तो वेिळा काढणे, सािरी जलाच े

र्नक्रर्षांरीकरण व ऊजाि संकलन या र्वर्षयात त्यांच ेसंशोधन आह.े पाण्याचा सॉल्व्हटं म्हणनू वापर केला जातो ती क्सलॅथरेट 

पद्धत त्यांनी वापरली. 

 

ज्यरुार्सक यिुातील "इथेसॉर'चा शोध 

०१. डायनॉसोरच्या यिुातील (ज्यरुार्सक काळ) दरु्मिळ सािरी प्राण्याचा शोध संशोधकांना लािला आह.े अनेक 

दशकांपवूीच्या र्जवाश् माच्या संशोधनातनू ही बाब पढेु आली आह.े 'र्ब्रर्टश इथेसॉर' असे या माशाच ेनाव असनू, ही 

सािरी जात तेव्हाही दरु्मिळ समजली जात होती.  

 

०२. डॉर्ल्िन र्कंवा शाकि शी साधम्यि असलेले 'र्ब्रर्टश इथेसॉर' ह ेसािरी प्राणी ह ेअत्यंत धोकादायक भक्षक होते. 

यातील काही जणांची लांबी १५ मीटर असण्याची शक्स यता वतिर्वण्यात येत आह.े ह ेप्राणी डायनॉसोर यिुात म्हणजे २० 

कोटी वर्षांपवूी अर्स्ट्तत्वात होते. त्या वेळी र्ब्रटन हा छोटा र्द्वपसमहूाच्या रूपात होता.  

 

०३. मॅचंसे्ट्टर र्वद्यापीठातिे याबाबतच ेसंशोधन सहा वर्षांपासनू सरुू आह.े 'र्ब्रर्टश इथेसॉर'ची कवटी व पंखांच ेजीवाश् म 

आढळल्याने शास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्न यशस्ट्वी ठरले आहते. या जीवाश् मावरून ह ेप्राणी इतरांपेक्षा वेिळे व दरु्मिळ 

असल्याच ेर्नदशिनास आले आह.े  

 

०४. र्ब्रस्ट्टॉल र्वद्यापीठामध्ये अनेक वर्षांपासनू ठेवलेल्या सांिाडडयाच्या अभ्यासावरून या नवीन सािरी जातीचा शोध 

लािला. मॅचंसे्ट्टर र्वद्यापीठातील शास्त्रज्ञ र्डन लोमकॅ्स स व अमरेरकेतील ब्रॉकपोटि महार्वद्यालयातील प्राध्यापक ज्यडुी 

मसारे यांनी याबाबत संशोधन केले.  

 

०५. सॉमरसेट प्रांतातील वॉल्टन येथे 'इथेसॉर'चा प्रचडं सांिाडा आढळला होता. ८० वर्षांपवूी हा सांिाडा र्सटी 

म्यरु्झयमने र्ब्रस्ट्टॉल र्वद्यापीठाला भटे र्दला होता. १९१५ मध्ये तो या संग्रहालयाने र्वकत घतेला होता. १९३० मध्ये तो 

र्वद्यापीठाला दणे्यात आला.  

०६. र्ब्रर्टश जीवाश् म शास्त्रज्ञ नायिेल लार्कि न यांच्या सन्मानाथि त्याला 'इथेसॉर लार्कि न' असे नाव र्दले आह.े 'लार्कि न' 

याचा अथि धोकादायक असा आह.े  
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